
 

 

M6i2 ehk Razor X6 on väga heade omadustega kaamera, suurepärane abivahend 
metsloomade jälgimiseks. 

Varustatud CMOS pildi sensoriga ,6MP kaameraga, video 720p, kuvasuhet on võimalik valida 
kas 4:3 või 16:9 vahel ja lisaks on võimalik valida nn. lainurkreziim. Kaamera teeb põnevaks 
FlexTime + Time Lapse tehnoloogia, mis tähendab seda, et kaamera saab teha järjestikku ja 
kindla aja tagant hea kvaliteediga pilte, mida hiljem saab pakendis kaasas oleva programmiga 
liikuvaks pildiks muuta .  

Videote pikkuseks saab valida kuni 30 sekundit ja seda HD kvaliteedis. Lisaks on kaamera 
varustatud PIR liikumissensoriga, millel on väga hea reageerimisaeg - kõigest 1 sekund. 

Razor X 6 on varustatud 21-LED IR välguga, mille tööulatus on üle 18meetri. Seade tunnistab 
SD/SDHC mälukaarte kuni 32GB, mis on eraldi saadaval. Seade töötab 8 AA patareiga. Seadet 
on võimalik ühendada ka lisaakuga või päiksepatareiga.  

Komplektis on ka USB 2.0 juhe , millega saate seadme arvutiga ära ühendada ja pilte/videoid 
alla laadida. Lisaks on komplektis kinnitusrihmad millega saate Razori endale sobiliku kohta 
paigutada.  

Eraldi on võimalik osta ka kinnitusi , mis annavad seadme ideaalseks installeerimiseks 
suuremad võimalused. Seade on ilmastikukindel ja sobib igati õues kasutamiseks ka 
aastaringselt. 

6MP Resolutsioon  
Teravad ja puhtad fotod kas 4:3 või 16:9 lainurk kuvasuhtega. CMOS pildisensor.  

 

Liikumisandur 
„Passiivne infrapuna“ (PIR) on just see abimees kes aitab teil kiiresti reageerida ja 
pildistada liikumist.  

 

http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=ProductDetail&A=showItemLargeImage&Q=&sku=1059761&is=REG&cm_sp=ZoomImgs-_-DTLpg-_-MoreImgs


Video 
HD 720p video , kuni 30sek.  

 

Infrapuna välk 
21 – infrapuna leediga varustatud välk , aitab teil valgustada rohkem kui 18 meetri 
kaugusele. 

 

Ekraan  

Varustatud 2 tollise LCD ekraaniga , et mugavalt menüüs navigeerida. 

 

Time-Lapse filmimine  
FlexTime+ Time Lapse tehnoloogia lubab teil pildistada kindla aja tagant , pikema aja 
jooksul seeriat , mille hiljem saab arvutis liikuvaks pildiks töödelda. Vajalik programm 
on kaameraga kaasas.  

 

Pildid 
Kaamera pildistab päeval värvilisi pilte ja öösel must-valgeid.  

 

Mälu  
SD/SDHC mälukaardid , kuni 32GB. (ei kuulu komplekti). 

 

Toide  
Töötab 8 AA patareiga. 

 

Vastupidavus  
Ilmastikukindel, niiskuskindel ja sobib igati õues kasutamiseks. 

 

Komplektis 
 USB 2.0 kaabel, arvutiga ühendamiseks. Kinnitusrihmad ja FlexTime arvutiprogramm, 

millega TimeLaps filme teha.  


